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রনর্ বাহী সািসংকেপ 

পর্ বাক াচনা 

2021 সাক ি 1 সসকেম্বি, রু্ধর্াি, সন্ধ্যায়, Hurricane Ida (হারিকেন আইডা) এি অ্র্রশষ্াংশ New York এ একস 

সপ ৌঁকেকে। র্রিও ইক ামকধয ঝড়টিকে এেটি সপাস্ট-ট্ররপেযা  সাইকলান রহসাকর্ পুনঃকেণীর্দ্ধ েিা হকয়রে ,  কর্ 

এটি শহকিি এে ঘণ্টার্যাপী রৃ্টষ্পাক ি সকর্ বাচ্চ সিেডব সেকে সিয়, র্যাপে র্নযা সংঘটি  েকি এর্ং েকয়েশ  

রমর য়ন ড াকিি ের সাধন েকি এর্ং New York City এি মকধয 13 জকনি প্রাণনাশ েকি। 2021 সাক ি, 5 সসকেম্বি, 

সপ্ররসকডন্ট সজাকসফ আি. র্াইকডন, জরুনয়ি (President Joseph R. Biden, Jr.) New York State এি জনয এেটি গুরু ি 

িুকর্ বাকেি সঘাষণা জারি েকিন (4615-DR-NY)। 

2022 সাক ি 22 মাচব, ইউএস রডপািবকমন্ট অ্ফ হাউজজং অ্যান্ড আির্ান সডকে পকমন্ট (Department of Housing and Urban 

Development, HUD) সঘাষণা েকিকে সর্ New York City (“রসটি-টি”) হারিকেন আইডা (Hurricane Ida) পির্ ী িীঘ বকময়ািী 

পুনরুদ্ধাকিি প্রকচষ্ায় সহায় া েিাি জনয $187,973,000 এি এেটি  হরর্  পাকর্, র্া রসটিি মযাকনজকমন্ট ও র্াকজি 

অ্রফকসি মাধযকম পরিচা না েিা হকর্। েরমউরনটি সডকে পকমন্ট ব্লে গ্রান্ট রডজাস্টাি রিেোরি (Community 

Development Block Grant Disaster Recovery, CDBG-DR) র্িাকেি এর্ং CDBG-DR েনসর কডকিড ওকয়ইোি এর্ং 

অ্ল্টািকনটিে রিকোয়ািকমন্ট সফডাকি  সিজজস্টাি সনাটিশ (ের উম 87, নং 100, 5/24/2022, 87 FR 31636, “HUD সনাটিশ”) 

র্াস্তর্ায়কনি জনয জনয এই র্িাে সঘাষণা েিা হকয়রেক া র্াক  রডজাস্টাি রির ফ সারপ্ল্কমন্টা  একপ্রারপ্রকয়শন অ্যাক্ট, 

2022 (Public Law 117-43) এি মাধযকম  হরর্ক ি র্যর্স্থা েিা হকয়কে। 

 হরর্  অ্র্শযই “সর্ বারধে ের গ্রস্ত এর্ং িুিবশাগ্রস্ত এ াোয় িুকর্ বােো ীন ত্রাণ, িীঘ বকময়ািী পুনরুদ্ধাি, অ্র্োঠাকমা 

এর্ং আর্াসকনি পুনরুদ্ধাি, অ্র্ বননর ে পুনরুজ্জীর্ন এর্ং প্রশমকনি জনয র্যর্হাি েিা উরচ ।” রসটি েীোকর্  াি 

CDBG-DR র্িাে র্যর্হাি েকি পুনরুদ্ধাি এর্ং প্র যার্ বকনি প্রকচষ্াকে সমর্ বন সর্াোকর্  া এই অ্যােশন প্ল্যানটি শনাক্ত 

েকি, র্াি মকধয অ্ন্তেভ বক্ত িকয়কে সর্ােয াি মানিণ্ড,  হরর্ গুর  েীোকর্ অ্পূণ ব চারহিাগুর  পূিণ েিকর্ এর্ং েীোকর্ 

রসটি  হরর্ক ি সাকর্ সম্পরেব  শ বার্ ী সমকন চ কর্। রসটি এই পরিেল্পনাটি 30 রিকনি েণ মন্তর্যো ীন সময়োক ি 

জনয প্রোশ েিকে র্া 26 সসকেম্বি, 2022  ারিকে সশষ হকর্। এোড়াও, আিও মন্তকর্যি জনয রসটি 14 সসকেম্বি, 2022 

 ারিকে 7:00PM EST সমকয় এেটি েণশুনারন েিকর্। 

িুকর্ বাে-রনরিবষ্ সািসংকেপ 

িুেবােযর্শ , রনউ ইয়েবর্াসীিা প্রর েূ  আর্হাওয়াি সাকর্ অ্পরিরচ  নয়। পূর্ ব সমুদ্র  ীি র্িার্ি এেটি উপেূ ীয় 

শহি রহসাকর্, এি র্ারসন্দািা িীঘ বরিন ধকিই New York City-সে এেটি  াপপ্রর্াহ,  ভ ষািঝড় এর্ং উপেূ ীয় র্নযাপ্রর্ণ 

শহি রহকসকর্ জাকনন। 2021 সাক ি গ্রীষ্মোক , র্রিও, সর্শ েকয়েটি গুরু ি ঝড় স্পষ্ েকি রিকয়কে সর্ 

আনুষ্ঠারনেোকর্ আমাকিি জনয অ্কপেমাণ আকিেটি হুমরে িকয়কে: চিম রৃ্টষ্পা  ঘটি  অ্েযন্তিীণ র্নযা। 8 জু াই 

গ্রীষ্মমন্ড ীয় ঝড় এ সাি (Elsa) সাকর্ শুরু হকয় 1 এর্ং 2 সসকেম্বি সপাস্ট ট্ররপেযা  সাইকলান (Post Tropical Cyclone, PTC) 

আইডা এি সাকর্ সকর্ বাচ্চ সীমা সপ ৌঁকে, New York City র নটি ঝড় সহয েকিকে র্াি প্রর টিক  রৃ্টষ্পা  হকয়কে এেটি 

রনরিবষ্ র্েকি সম্ভার্য রৃ্টষ্পাক ি মাত্র এে শ াংশ র্া  াি েম। 21 আেস্ট আঘা  হানা গ্রীষ্মমন্ড ীয় ঝড় সহনরি (Henri), 

রসটিি এে ঘণ্টায় রৃ্টষ্পাক ি সিেডব সেকেকে, র্া সের্ মাত্র 10 রিন পকি PTC Ida োরড়কয় সেকে। 

সর্শ েকয়ে র্েি ধকিই রসটি প্রচণ্ড রৃ্টষ্পা  সমাোকর্ ায় পরিেল্পনা েিকে – এই রসটি 2021 সাক ি সম মাকস এেটি 

স্টম বওয়ািাি সিরসর কয়জি প্ল্যান (Stormwater Resiliency Plan) প্রোশ েকিকে –  কর্, এই অ্ঞ্চ টি ইক াপূকর্ ব PTC Ida এি 

মক া  ীব্র এর্ং রহংস্র ঝকড়ি সমু্মেীন হয়রন। র্রিও গ্রীকষ্মি শুরুক  গ্রীষ্মমন্ড ীয় ঝড়গুর  োিী রৃ্টষ্পা  র্কয় রনকয় 

https://www.fema.gov/disaster/4615
https://www.federalregister.gov/documents/2022/05/24/2022-10969/allocations-for-community-development-block-grant-disaster-recovery-and-implementation-of-the
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/5305/text
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একসরে ,  কর্ সসই ঘিনাগুর  িীঘ ব সময় ধকি ঘিমান রেক া এর্ং সসগুক াক  আইডা দ্বািা সংঘটি  ধািার্ারহে,  ীব্র 

রৃ্টষ্পা  সিো র্ায়রন। ইর হাকস প্রর্মর্াকিি মক া, নযাশনা  ওকয়িাি সারেবস (National Weather Service) New York City এি 

জনয এেটি ফ্ল্যাশ ফ্ল্াড ইমাকজবজি (Flash Flood Emergency) জারি েকি। 12 ঘণ্টািও েম সমকয় আইডা সস্টকিন আই যাকন্ড 

নয় ইজঞ্চি সর্রশ রৃ্টষ্পা  ঘটিকয়কে, র্াি এেটি উকেেকর্ােয অ্ংশ র ন ঘণ্টাি মকধয সংঘটি  হকয়কে। Western Bronx-এ 

এে ঘণ্টায় র ন ইজঞ্চি সর্রশ রৃ্টষ্পা  হকয়কে।  

Ida এি ঐর হারসে রৃ্টষ্পাক ি সমাি পরিমাণ োড়াও, র্নযা সংঘিকনি এ াোটিি জনযও ঝড়টি উকেেকর্ােয রে । 

ঝকড়ি ফ শ্রুর ক  অ্রর্িাম রৃ্টষ্পা  রসটিি নিবমা র্যর্স্থাকে রনমজ্জজ্জ  েকি সফক , র্াি প্রর  ঘণ্টায় সাধািোকর্ 1.75 

ইজঞ্চ রৃ্টষ্ সাম াকনাি েম া িকয়কে। এি ফক , িাস্তা পারনক  প্ল্ারর্  হয় এর্ং পা া  সি  র্যর্স্থা, েভ েেবস্থ েে এর্ং 

সর্সকমন্টগুর ক  রর্কশষ েকি 100 র্েকিি পরিেরল্প  প্ল্ার্নেূরমি আও াি র্াইকিি অ্েযন্তিীণ অ্ঞ্চক  পারন প্রকর্শ 

েকি। রসটিি ের গ্রস্ত সম্পরিি রর্কেষকণি উপি রেরি েকি, Ida প্রোরর্  ের্কনি মাত্র 6.9% 100 র্েকিি পরিেরল্প  

প্ল্ার্নেূরমি আও ায় িকয়কে এর্ং 13.7% 500 র্েকিি পরিেরল্প  প্ল্ার্নেূরমি আও ায় িকয়কে। 

রসটিি অ্নুমান অ্নুর্ায়ী ের গ্রস্ত ের্কনি সংেযা প্রায় 33,500 টি, র্া শহকিি সমাি ের্কনি প্রায় 3.3%। Ida এি প্রোর্ 

পাাঁচটি র্কিাি সর্গুর  জুকড় অ্নুেূ  হক ও, ঝড়টি র্াইকিি র্কিাগুর ক  সর্রশ  ীব্র রেক া। ের গ্রস্ত সম্পরিি মকধয, 

Queens 39.9%, Brooklyn 26.7%, Bronx 18.7% এর্ং Staten Island 12.7% এর্ং মাত্র 2.0% Manhattan-এ অ্র্রস্থ । এি ফক , 

সপ্ররসকডজিয়া  রডজাস্টাি রডলাকিশকন (Presidential Disaster Declaration) Bronx County, Kings County (Brooklyn), Queens County 

এর্ং Richmond County (Staten Island) FEMA এি ইজন্ডরেজুয়া  এর্ং পার্র ে অ্যারসসকিি সপ্রাগ্রাকমি জনয উপরু্ক্ত র্ক  

রর্কর্রচ  হকয়কে, সর্োকন New York County (Manhattan) শুধুমাত্র FEMA এি পার্র ে অ্যারসসকিি এি জনয উপরু্ক্ত র্ক  

রর্কর্রচ  হকয়কে। উপিন্তু, সর্ বারধে প্রোরর্  এর্ং িুিবশাগ্রস্ত এ াো সর্গুর কে CDBG-DR  হরর্ক ি জনয অ্গ্রারধোি 

সিওয়া উ  সসই  ার োয় HUD Manhattan-সে অ্ন্তেভ বক্ত েকিরন।  
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নকশা 1: New York State এর জনয দরু্ যাগ ঘ াষণার মানচিত্র 

র্কিা-অ্নুর্ায়ী, সর্ বারধে সংেযে ের গ্রস্ত সম্পরি িকয়কে Queens এর্ং Brooklyn-এ। র্াকহাে, েরমউরনটি রডরিক্ট 

িযারু্ক শন এরিয়া (Community District Tabulation Area, CDTA)-এি রেরিক  ের ি রিকে  াোক , সর্ বারধে প্রোরর্  চািটি 

র্াকিাক  ের   ভ  নামূ েোকর্ সমানোকর্ রর্স্ ৃ  রেক া: সোকনা CDTA 7.1% এি সর্রশ ের গ্রস্ত সম্পরিি রর্কর্চনা 

েকিরন। 
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নকশা 2: ক্ষচিগ্রস্ত সম্পচির চিট মযাপ 
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নকশা 3: CDTA অনু্ায়ী ক্ষচিগ্রস্ত সম্পচির পচরমাণ – ক্ষচিগ্রস্ত ভবরনর সংখ্যার চভচিরি  
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নকশা 4: CDTA অনু্ায়ী ক্ষচিগ্রস্ত সম্পচির পচরমাণ – CDTA-ঘি ক্ষচিগ্রস্ত ভবরনর শিাংরশর চভচিরি 
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আর্ারসে সম্পরিি উপি ঝকড়ি প্রোর্ অ্সামঞ্জসযপূণ বোকর্ পরি রে  রেক া: ের গ্রস্ত সম্পরিগুর ি 92% এিও 

সর্রশ আর্ারসে োঠাকমা র্রিও আর্ারসে সম্পরিসমূকহি সংেযা রসটিি সে  ের্কনি 87% এিও েম। রমে-র্যর্হার্ ব 

ের্ন সহ র্ারণজজযে স্থান অ্ন্তেভ বক্ত ের্নসমূহ ের গ্রস্ত ের্কনি 7.5%। আনুমারনে 800টি ের গ্রস্ত ের্ন 

পুকিাপুরিোকর্ র্ারণজজযে রে , র্া সে  ের গ্রস্ত ের্কনি 2.4%। র্ারণজজযে সম্পরিি ের  রেক া প্রার্রমেোকর্ মজুি 

এর্ং সিঞ্জাকমি ের ি সাকর্ সম্পরেব । 

Ida এি ফ শ্রুর ক , রসটিি ের্ন রর্োে (Department of Buildings) শহির্যাপী হাজাি হাজাি ের্ন পরিিশ বন েকিকে এর্ং 

116টি ের্কনি োঠাকমাকে সমূ্পণ ব র্া আংরশেোকর্ র্যর্হাকিি জনয অ্রনিাপি র্ক  মকন েকিকে। এোড়াও, অ্িযার্রধ 

সম্পন্ন েিা FEMA পরিিশ বনসমূহ 10টি আর্ারসে ের্নকে ধ্বংসপ্রাপ্ত এর্ং 1,282টি ের্নকে গুরু ি ের ি সমু্মেীন 

র্ক  রচরি  েকিকে। র্রিও ের ি  ীব্র া পূকর্ বি ঝড়সমূহ, সর্মন হারিকেন সযাজন্ডি (Hurricane Sandy)  ভ  নায় েম রেক া, 

 কর্ অ্েযন্তিীণ প্রেৃর , র্াইকিি-র্কিা জুকড় েয়ের ি মাত্রা এর্ং রৃ্টষ্পাক ি  ীব্র ায় রসটিি গুরু ি আর্হাওয়াে  

রর্পর্ বকয় প্রর জিয়া এর্ং প্রস্তুর ক  নািেীয় পরির্ বন প্রিশ বন েকি। 

রসটিি প্রার্রমে রর্কেষকণি উপি রেরি েকি, রসটিি জনয DR  হরর্ক ি প্রকয়াজনীয় াগুর কে েয়টি প্রধান সেকত্র োে 

েিা সর্ক  পাকি: 

একক-পচরবাররর বাচি এবং ঘবসরমন্ট অযাপাটযরমন্ট 

সোি আর্ারসে ের্নগুর ক  অ্সামঞ্জসযপূণ ব ের  সারধ  হকয়কে: সর্োকন এে এর্ং িুই-পরির্াকিি র্ারড়গুর  

শহির্যাপী ের্নসমূকহি 52%, এগুক া Ida দ্বািা ের গ্রস্ত সমাি ের্নসমূকহি 75%। এই ের গ্রস্ত সম্পরিসমূহ শহি 

জুকড় অ্র্রস্থ , র্রিও এগুর  Queens, Brooklyn এর্ং Bronx-এ সেন্দ্রীেূ , সর্গুর ক  অ্কনে রনম্ন-আকয়ি এর্ং অ্রের্াসী 

সম্প্রিাকয়ি মানুষ িকয়কে সর্োকন ঝুাঁ রেপূণ ব জনসংেযাি রৃ্হৎ অ্ংশ িকয়কে। এেে-পারির্ারিে র্ারড়ক  (1-4 ইউরনি) 

সর্কচকয় সর্রশ ের  েূেেবস্থ র্া সগ্রড সস্পকস (সর্মন, সর্সকমন্ট, গ্রাউন্ড সফ্ল্াি) প্ল্ার্কনি দ্বািা।  

সর্সকমন্ট অ্যাপািবকমন্ট 
শহি জুকড়, প্রায় িশ হাজাি রনউইয়েবর্াসী অ্নর্ধ সার্কগ্রড অ্যাপািবকমন্টসমূহ িে  েকি আকে। এই ইউরনিগুর ক  

প্রায়শই সম র ে সুিোি অ্োর্ র্াকে, র্া র্ারসন্দাকিিকে র্নযা, আগুন এর্ং অ্নযানয রনিাপিাজরন  ঝুাঁ রেক  সফক । 

র্রিও, এই ইউরনিগুর  সােয়ী মূক যি আর্াসকনি এেটি মূ  উৎস এর্ং সােয়ী মূক যি আর্াসন  েয পূিকণ রসটিি 

জনয গুরুত্বপূণ ব সুকর্াে। এই ইউরনিগুর  সাধািণ  আিও পরিরম  োড়া িারর্ েকি এর্ং আর্াসন র্াজাকি েম 
পরিকষর্া পাওয়া সোষ্ঠীগুর সহ রনম্ন-আকয়ি রনউ ইয়েবর্াসীকিি োকে আিও সহজ েয হক  পাকি। সর্সকমন্ট 

অ্যাপািবকমন্টগুর  সম্পরিি মার েকিি আকয়ি এেটি সে ণ উৎস রহসাকর্ও োজ েকি, এসে  র্যজক্ত প্রায়শই 

সোিমাকপি র্ারড়ওয়া া হকয় র্াকেন র্ািা রনকজ ঐ র্ারড়ক ই র্াকেন। জটি  এর্ং পুিাকনা আইন এর্ং প্ররর্ধানগুর  
এই ইউরনিগুর কে রনিাপি এর্ং আইনানুে র্যর্হাকিি অ্ধীকন আনা েটঠন েকি স াক । রর্কশষ  র্নযাি সময় 
সর্সকমকন্ট র্সর্াসোিীকিি রনিাপিাি উন্নর সাধন, রসটিি জনয এেটি শীষ ব অ্গ্রারধোি।  

পয়ঃচনষ্কাশন বযবস্থা 
জানা া এর্ং িিজা উেয় রিকে র্নযাি পারন প্রকর্শ েিা এর্ং প্ল্ারম্বং রফক্সচাকিি মাধযকম র্ারড়ক  পয়ঃরনষ্কাশন 
অ্নুপ্রকর্কশি সর্কে ের ি উদ্ভর্ হকয়রেক া৷ র্যােওয়ািাি ো েগুর  সর্সকমকন্ট োাঁচা পয়ঃরনষ্কাশন অ্নুপ্রকর্কশি 
সম্ভার্না েরমকয় সিয় এর্ং হাজাি হাজাি ড াকিি ের  সিাধ েিাি জনয এটি এেটি সু ে উপায়। সোর্ায় 
র্যােওয়ািাি ো ে স্থাপন েিা সম্পরিি মার েকিি জনয সর্কচকয় োর্ বেি হকর্  া রনকয় রসটি র্ বমাকন েকর্ষণা 
েিকে৷ 

গণ আবাসন 
রনউ ইয়েব রসটি আর্াসন ে ৃবপে (New York City Housing Authority, NYCHA) 170,000 ইউরনকিি সর্রশ েণ আর্াসকনি 

মার ে এর্ং পরিচা ে সর্গুক াকে প্রায় অ্ধ ব রমর য়ন রনম্ন-আকয়ি রনউ ইয়েবর্াসীি র্ারড় র্ক  র্াকে। রসটিি 

িমর্ধ বমান র্যয়র্হু  এর্ং প্রর কর্ারে ামূ ে আর্াসন র্াজাকি এেটি সােয়ী মূক যি অ্যাপািবকমন্ট েুাঁকজ সপক  এই 
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পরির্ািসমূকহি অ্কনকেই অ্েম হকর্। NYCHA এি র্ারসন্দাকিি এর্ং আোমী প্রজকেি উেকয়ি প্রকয়াজকন সােয়ী 

মূক যি আর্াসন মজুক ি এই গুরুত্বপূণ ব অ্ংশটি সংিেণ েিা New York City এি জনয এেটি শীষ ব অ্গ্রারধোি। 

প্রায় 230টি NYCHA রর্জডং Ida দ্বািা ের গ্রস্ত হকয়কে, র্াক  Bronx, Brooklyn এর্ং Queens জুকড় 12টি স্থাপনা রর্কশষোকর্ 

উকেেকর্ােয ের ি সমু্মেীন হকয়কে। NYCHA র্ বমাকন সের্  ের ি পরিমাণ েমপকে $150 রমর য়ন র্ক  অ্নুমান 

েিকে। র্রিও এই েিকচি এেটি উকেেকর্ােয অ্ংশ র্নযা রর্মা, FEMA পার্র ে অ্যারসসিযাি এর্ং New York State এি 

সম্ভার্য সহায় া দ্বািা পূিণ েিা হকর্ র্ক  আশা েিা হকে,  কর্ NYCHA রেেভ  েিচ র্হন েিকর্। উপিন্তু, Ida-সম্পরেব  

পুনরুদ্ধাি োর্ বিম অ্নুরুপ সম্ভার্য েরর্ষয  ঘিনার্র ি দ্বািা উকেেকর্ােয ের  এর্ং র্যয় প্রর কিাধ েিাি উপকর্ােী 
প্রশমন প্রকচষ্াকে অ্ন্তেভ বক্ত েিাি এেটি সুকর্ােও সিয়। 

বযচি এবং অনযানয সব যজনীন পচররষবা 

সর্ বজনীন  র্য 
PTC Ida সীরম  ইংকিজজ িে া (Limited English Proficiency, LEP) রর্রশষ্ র্যজক্তকিিকে গুরু িোকর্ ের গ্রস্ত েকিকে। 

েণমাধযম প্রর কর্িকনি রেরিক , New York City-স  Ida আিান্তকিি মকধয সর্শ েকয়েজন ইংকিজজক  ের্া র্ ক  

পািক ন না র্া ইংকিজজক  সীরম  িে া রে । র্রিও রসটি  াি Notify NYC পরিকষর্াি মাধযকম এোরধে োষায় জরুরি 

স েব া প্রোশ েিক  সেম, নযাশনা  ওকয়িাি সারেবস (National Weather Service) এি সস সেম া সনই৷ এোড়াও, 

র্যর্হািোিীকিি অ্র্শযই অ্র্স্থান-রেরিে NWS স েব াি মক া সমািামুটি স্বয়ংজিয়োকর্ প্রাপ্ত হওয়াি পরির্ক ব Notify 

NYC স েব া পাওয়াি জনয সাইন আপ েিক  হকর্। Ida দ্বািা প্রিরশ ব  রচত্র অ্নুর্ায়ী,  কর্যি অ্সম া LEP সম্প্রিাকয়ি 

উপি েকঠাি এর্ং অ্সমজ্্ঞজসযপূণ ব প্রোকর্ি রিকে রনকয় সর্ক  পাকি এর্ং প্রািরম্ভে এর্ং অ্যাকক্সসকর্ােয রর্জ্ঞরপ্ত 
জীর্ন িো ও সংিেকণি জনয অ্ যন্ত গুরুত্বপূণ ব। 

র্নযা রর্মা 
এই রসটি চিম রৃ্টষ্পা  র্যর্স্থাপনাি জনয অ্কনেগুর  প্রেকল্পি পরিেল্পনা ও র্াস্তর্ায়ন েিকে,  কর্ এই প্রকচষ্াগুর ি 

সমূ্পণ ব প্রোর্ পরি রে  হক  েকয়ে র্েি র্া েকয়ে িশে সময়  ােক  পাকি। এোড়াও, এই রসটি সে  র্নযাি ঘিনা 

প্রর কিাধ েিক  সেম হকর্ না। চিম রৃ্টষ্পাক ি ঘিনাগুর  সর্কহ ভ  আিও ঘন ঘন পরি রে  হকে,  াই রসটি এমনেী 

অ্েযন্তিীণ এ াোসমূকহও, সর্োকন সাধািণ  এটিি প্রকয়াজন হয় না, সসোকন র্নযা রর্মা েকি র্ারসন্দাকিি রনকজকিি 

িো েিক  রশরে  এর্ং উৎসারহ  েিকর্৷ রর্মা পর রসি িমর্ধ বমান েিকচি র্যাপািটি রসটি অ্নুধার্ন েকি এর্ং এটি 
সমাোকর্ ায়  াি সফডাকি  অ্ংশীিািকিি সাকর্ োজ েিকে। র্াকহাে, র্নযা রর্মা সেনা হকে র্নযাি ঘিনা সর্কে 

আরর্ বে রর্পর্ বয় সিাধ েিাি সকর্ বািম উপায়। রর্মাি েিচ েমাক  প্র যার্ বন অ্রডি এর্ং সংকর্াজন েিাি জনয মার ে 
এর্ং োড়াকিকিি সাকর্ও রসটি োজ েিকর্। 

প্রিযাবিযন এবং প্রশমন 
এই রসটি ঝকড়ি পারন র্যর্স্থাপনায় রূপান্তিমূ ে রর্রনকয়াে েকিকে র্া পারনি গুণমানকে উন্ন  েিকর্ এর্ং জ র্ায়ু 
পরির্ বকনি জনয প্রস্তু  েিকর্। র্াকহাে, সর্ বিাই আকিা অ্রধে রেেভ  েিাি প্রকয়াজন িকয়কে। রসটিকে আিও 

প্র যার্ বনমূেী েিাি জনয রসটি অ্কনেগুর  পদ্ধর ি রর্োশ েকিকে এর্ং প্রসারি  েিকর্, র্াক  িকয়কে 

• সর্ুজ অ্র্োঠাকমা র্যর্স্থা র্া িাস্তা, ফুিপার্ এর্ং অ্নযানয েটঠন পৃষ্ঠ হক  নিবমা র্যর্স্থায় প্রকর্শ েিাি 

পূকর্ ব র্া স্থানীয় র্নযাি োিণ ঘিাকনাি পকূর্ বই ঝকড়ি পারন সংগ্রহ েকি; 

• র্্ ুকর্ল্ট (Bluebelts) এর্ং জ ােূরম সর্গুক া প্রর্ারহ  র্ৃটষ্পা  র্া ঝকড়ি পারনকে র্হন েকি, সঞ্চয় েকি 

এর্ং ো াঁকে; 

• ধূসি অ্র্োঠাকমাে  উন্নয়ন র্া রসটিি নিবমা, পারন সশাধনাোি, পাজ্জম্পং সস্টশন ই যারিি েম া 

প্রসারি  েিকর্ এর্ং 
• রসটিি সে  সকুর্াে-সুরর্ধা (সর্মন, স্বাস্থযকসর্া সুরর্ধা, রশোে  সুরর্ধা, রর্কনািন এ াো এর্ং সো া 

জায়ো, ইউটির টি, আেয় সেন্দ্র) এর্ং োর্ বিম (সর্মন, সোি র্যর্সায় সহায় া, সােয়ী আর্াসন, 

েম বশজক্ত উন্নয়ন প্রকচষ্া) এি মকধয প্রশমন এর্ং প্র যার্ বকনি রর্কর্চনাগুর  অ্ন্তেভ বক্ত েিা। 
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পচরকল্পনা 
অ্র্কশকষ, Ida এমন অ্কনে এ াো সর্াি িৃটষ্কোচি েকিকে সর্োকন রসটি, এি সিোিী অ্ংশীিাি এর্ং অ্নযানয 

সস্টেকহাডািিা উন্নর সাধন েিক  পাকি। এই এ াোসমূকহ অ্ন্তেভ বক্ত, রেন্তু শুধু এক ই সীমার্দ্ধ নয়: 

• সম্ভার্য ঝকড়ি পারন র্যর্স্থাপনাি উন্নর ি জনয রনরিবষ্ স্থারনে অ্ঞ্চ গুর  েকর্ষণা েিা; 

• আেজিে র্নযাি সেকত্র সার্কগ্রড সস্পস সর্কে র্ারসন্দাকিি আিও োক াোকর্ সরিকয় সনওয়াি 
পরিেল্পনা েিা; 

• সর্সকমন্ট এর্ং সস াি অ্যাপািবকমন্টগুর  সোর্ায় অ্র্রস্থ  এর্ং েীোকর্  ািা র্নযা, আগুন ই যারি 

সর্কে আিও োক াোকর্ সিুরে  হক  পাকি  া রচরি  েিা; 

• পূর্ বাোস, পর্ বকর্েণ, অ্নুসিণ এর্ং চিম আর্হাওয়াি ঘিনাগুর ি প্রোর্ মূ যায়কনি জনয পদ্ধর গুর  

উন্ন  েিা এর্ং 
• োর্ বন রনে বমন হ্রাস এর্ং রস্থর স্থাপে া র্াড়াকনাি জনয উদ্ভার্নী প্রর্ুজক্ত এর্ং পদ্ধর গুর  মূ যায়ন েিা।  

সািসংকেপ 

পর্রনকিবশেমূ ে নীর মা া 

এই অ্যােশন প্ল্যাকনি রর্োকশি আকে এর্ং সময়োক , রসটিি  হরর্ক ি পরিেরল্প  র্যর্হাি রচরি  প্রকয়াজকনি প্রর  

প্রর জিয়াশী  এর্ং অ্নযানয পুনরুদ্ধাকিি প্রকচষ্াি সাকর্ সামঞ্জসযপূণ ব  া রনজি  েিাি জনয রসটি িুকর্ বাে-আিান্ত 

র্ারসন্দাকিি, স্থানীয় র্যর্সাি মার ে, পরিকষর্া প্রিানোিী, New York State, NYCHA, সফডাকি  সিোি এর্ং অ্নযানয 

সস্টেকহাডািকিি সাকর্ পিামশ ব েকিকে। অ্র্ বায়কনি উকিযাে রনর্ বাচন েিাি সময়, রসটি শহকিি সর্কচকয় ঝুাঁ রেপূণ ব 

জনকোষ্ঠীি উপোি েিাি উকেকশয, েরর্ষযক  জীর্ন ও সম্পরিি েয়ের  েমাকনাি উকেকশয এর্ং সর্গুর  CDBG-

DR অ্নুিাকনি সর্ােয াি মাপোটঠি মকধয োপ োয় সসগুর কে অ্গ্রারধোি রিকয়কে৷ HUD সনাটিশ অ্নুর্ায়ী, রসটিি 

র্িাকেি অ্ন্ত  $150,378,400 অ্র্শযই HUD-সংজ্ঞারয়  Bronx, Brooklyn, Queens এর্ং Staten Island এি সর্কচকয় সর্রশ প্রোরর্  

এর্ং িুিবশাগ্রস্ত এ াোয় র্যয় েিক  হকর্। এোড়াও, অ্নুিাকনি েমপকে 70% রনম্ন এর্ং মাঝারি আকয়ি মানুষ এর্ং 

এ াোগুর ি সুরর্ধাি জনয র্যর্হাি েিা আর্শযে। 

 হরর্ক ি জনয প্রস্তারর্  েম বসূরচি মকধয িকয়কে আর্াসন, অ্র্োঠাকমা, অ্র্ বননর ে পুনরুজ্জীর্ন, জনকসর্া, 

পরিেল্পনা এর্ং অ্নুিাকনি প্রশাসন সম্পরেব  োর্ বিম।  হরর্  োর্ বিকম অ্ন্তেভ বক্ত িকয়কে 
• সোি র্ারড়ি মার ে এর্ং োড়াকিকিি জনয আরর্ বে পিামশ ব এর্ং র্নযা রর্মা সহায় া; 

• েণ আর্াসন উন্নয়ন পুনরুদ্ধাি এর্ং আকিা রস্থর স্থাপে সম্পরি ত রি; 

• সোি পরির্াকিি আর্াসকন রস্থর স্থাপে াি উন্নর  সাধকন ে ভ বরে সিওয়া; 

• সােয়ী আর্াসকন েরমউরনটিি জনয রস্থর স্থাপে স্থান সর্াে েিা; 

• িুকর্ বাে সমাোকর্ ায় স্থানীয় র্ারণজজযে রডরিকক্টি সেম া র্ৃজদ্ধ েিা; 

• রসটিি সর্জু অ্র্োঠাকমা সনিওয়ােব সম্প্রসািণ; 

• রর্স্ ৃর  সম্পািন েিা এর্ং ঝুাঁ রেপূণ ব েরমউরনটিি মকধয রর্পি সম্পকেব সকচ ন া র্ৃজদ্ধ েিা এর্ং 
• পুনরুদ্ধাি এর্ং প্র যার্ বকনি জনয পরিেল্পনা। 

রসটিি মযাকনজকমন্ট এর্ং র্াকজি অ্রফস (Office of Management and Budget) অ্নুিান পরিচা নাি প্রধান সিা হক ও, এই 

সপ্রাগ্রামগুর  র্াস্তর্ায়ন েিা অ্কনে রসটি একজজিি মকধয এেটি সমরি  প্রকচষ্া হকর্। রসটি এই অ্নুিাকনি পুকিা 
সময়ো  জুকড় নােরিেকিি সমৃ্পক্ত াি প্রকচষ্া চার কয় র্াকর্ এর্ং প্রকয়াজন অ্নুসাকি সমিয় েিকর্। 
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প্রস্তারর্  র্িাকেি পরিমাণ 
ঘটচবল 1: CDBG-DR কা্ যক্রম বরাদ্দ 

কা্ যক্রমসমূি বরাদ্দ 

চনম্ন এবং মধ্যম 
আরয়র বযক্তিরদর 
প্রিযাচশি সুচবধ্া 

মধ্যবিী 
এলাকায় 
প্রিযাচশি 
সুচবধ্া 

আর্াসন 123,200,000 110,460,000 117,495,239 

র্নযা রর্মা এর্ং আরর্ বে পিামশ ব 1,000,000 510,000 800,000 

েণ আর্াসন পুন: প্রর ষ্ঠা এর্ং রস্থর স্থাপে া োর্ বিম 88,200,000 88,200,000 87,695,239 

সোি পরির্াকিি আর্াসকন রস্থর স্থাপে াি উন্নর  সাধন 25,000,000 12,750,000 20,000,000 

সােয়ী আর্াসকন েরমউরনটিি জনয রস্থর স্থাপে স্থান 9,000,000 9,000,000 9,000,000 
    

অ্র্োঠাকমা    

সর্ুজ অ্র্োঠাকমা সম্প্রসািণ 30,000,000 30,000,000 30,000,000 
    

অ্র্ বননর ে পুনরুদ্ধাি    

স্থানীয় র্ারণজজযে রডরিক্টগুর ক  জরুরি সাড়ািাকন সেম া 
র্ৃজদ্ধ 

450,000 229,500 360,000 

    

সর্ বজনীন পরিকষর্া    

সমুন্ন  ঝুাঁ রে রর্ষয়ে সকচ ন া এর্ং েরমউরনটিক  রর্স্ ৃর  6,716,000 3,814,850 4,862,000 
    

পরিেল্পনা    

পুনরুদ্ধাি এর্ং প্র যার্ বকনি জনয পরিেল্পনা 20,369,000 N/A 5,348,812 
    

সামরগ্রে প্রশাসরনে নয় এমন োর্ বিমসমহূ 180,735,000 144,504,350 158,066,051 
  80% 87% 
    

প্রশাসন    

CDBG-DR প্রশাসন 7,238,000 5,787,050 6,330,163 
    

ঘমাট 187,973,000 150,291,400 164,396,214 
 

অ্পূণ ব চারহিা এর্ং প্রস্তারর্  র্িাে 
এই পরিেল্পনাি পির্ ী রর্োকে অ্পূণ ব চারহিা মূ যায়কনি উপি রেরি েকি, রসটি $320,205,695 এি এেটি অ্পূণ ব 

চারহিা অ্নুমান েকিকে। এই অ্নুমানটি সসই সমকয় রসটিি রনেি উপ েয সসিা  কর্যি উপি রেরি েকি ত রি েিা 
হকয়কে, র্া প্রার্রমেোকর্ FEMA, মারেবন েুদ্র র্যর্সা প্রশাসন (U.S. Small Business Administration) এর্ং রসটি রর্কেষকণি 

 কর্যি উপি রেরি েকি সনওয়া। র্াকহাে, র্েনই ন ভ ন, উকেেকর্ােয  র্য উপ েয হকর্  েনই রসটি অ্পূণ ব চারহিা 

রর্োে আপকডি েিকর্। 
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ঘটচবল 2: অপূণ য িাচিদা এবং প্রস্তাচবি বরাদ্দ 

ঘেণী 
অবচশষ্ট 

অপূণ য িাচিদা 

% অপূণ য 

িাচিদার 
পচরমাণ বরাদ্দ 

% কা্ যক্রম 

বরারদ্দর 
পচরমাণ 

আর্াসন $188,600,000 58.9% $123,200,000 65.5% 

অ্র্োঠাকমা $86,151,695 26.9% $30,000,000 16.0% 

অ্র্ বননর ে পুনরুজ্জীর্ন $0 0.0% $450,000 0.2% 

সর্ বজনীন পরিকষর্া $6,716,000 2.1% $6,716,000 3.6% 

পরিেল্পনা $31,500,000 9.8% $20,369,000 10.8% 

প্রশাসরনে র্যয় $7,238,000 2.3% $7,238,000 3.9% 

ঘমাট $320,205,695 100.0% $187,973,000 100.0% 
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